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PROTOKÓŁ NR XXVII/2021 

 

z  obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Mordach odbytej w dniu 22 lutego 2021 r. 

Obecni na obradach wg załączonej listy obecności. Sesja trwała od godz. 1300 do godz. 1430. 

 

Ad. 1. Otwarcie sesji. 

 

Obrady sesji otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska, powitała 

Radnych oraz osoby uczestniczące w obradach, poinformowała o nagrywaniu i transmitowaniu 

sesji. Następnie stwierdziła quorum – obecnych 15 Radnych. 
 

Ad. 2. Wnioski do porządku obrad. 

 

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska stwierdziła, że Radni otrzymali zawiadomienie                     

o terminie sesji wraz z proponowanym porządkiem obrad. 

Burmistrz Jan Ługowski wniósł o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie 

wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 

2021-2035. 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w wniosek, który został przyjęty                           

14  głosami - za, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się 

(jednogłośnie). 

 

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska sprostowała informację dotyczącą quorum,               

tj. obecnych 14 Radnych (nieobecna Radna Grażyna Drabarek). 

 

Wobec braku innych uwag Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska,                           

po wprowadzeniu zmian, odczytała porządek obrad w następującym brzmieniu: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Wnioski do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji. 

4. Sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami. 

5. Informacje dotyczące bieżącej działalności Komisji Rady Miejskiej. 

6. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy 

Mordy na lata 2021-2035, 

b) zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2021 rok, 

c) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mordach na 

2021 rok, 

d) przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Mordach na 2021 rok, 

e) zmiany uchwały Nr V/40/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 lutego                 

2019 r. w sprawie zarządzenia na terenie Miasta i Gminy Mordy poboru 

podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia 

wysokości wynagrodzenia za inkaso, 

f) w sprawie rozpatrzenia petycji, 

g) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siedleckiemu w realizacji zadania  

pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3638W w m. Krzymosze”, 

h) w sprawie rozpatrzenia petycji, 

i) w sprawie rozpatrzenia petycji. 
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7. Sprawy różne. 

8. Zamknięcie obrad XXVII sesji Rady Miejskiej. 

 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji. 

 

Wobec braku uwag do protokołu z XXVI sesji Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska 

poddała pod głosowanie jego przyjęcie. Protokół został przyjęty 13 głosami - za, przy braku 

głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się. 

 

Ad. 4. Sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami. 

 

Burmistrz Jan Ługowski poinformował m. in., o: 

- złożonych wnioskach na pozyskanie środków z funduszy rządowych na wykonanie nowych 

inwestycji (w miejscowości Leśniczówka zostały złożone 3 wnioski z programu dla gmin,                     

w których funkcjonowały PGR-y), 

- projekcie przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Radzików Wielki - Pióry Pytki                     

i Ostoje (inwestycja przewidziana na przyszły rok), 

- złożonym wniosku o dofinansowanie do Wojewody – droga Sosenki Jajki - Ptaszki, 

- przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej                            

w miejscowości Czołomyje”, 

- przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania „Odbiór odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Mordy w 2021 roku” (został 

wyłoniony wykonawca, tj. Gminna Spółka Komunalna Spółka z o.o. w Mordach.), 

- opracowaniu projektu budowlano-wykonawczego zadania pod nazwą „Budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Czołomyje i Kolonia Mordy”, 

- opracowaniu projektu budowlano-wykonawczego zadania po nazwą „Budowa sieci 

wodociągowej w miejscowości Ostoje, gm. Mordy”, 

- wstępnym projekcie oczyszczalni ścieków w miejscowości Mordy, 

- gminnej infolinii w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach, w sprawie transportu osób mających 

trudności  w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi                             

SARS-CoV-2. 

 

Na obrady sesji dotarła Radna Grażyna Drabarek. 

 

Ad. 5. Informacje dotyczące bieżącej działalności Komisji Rady Miejskiej. 

1. Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Porządku Publicznego – Przewodnicząca Komisji 

Grażyna Drabarek poinformowała, że Komisja odbyła 2 spotkania, tj. 22 stycznia 2021 r. oraz 

19 lutego 2021 r. Na posiedzeniu w dniu 22 stycznia Komisja zapoznała się oraz opiniowała 

plany pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Mordach na 2021 r.  Ponadto Komisja zapoznała 

się z funkcjonowaniem podstawowej opieki zdrowotnej w 2020 r. ze szczególnym 

uwzględnieniem problemów pandemii, w tym szczepień przeciwko COVID-19, a także 

opiniowała projekty uchwał. Członkowie Komisji zapoznali się również z pismem, które 

wpłynęło od Nadleśnictwa Siedlce w sprawie ustanowienia 2 dębów pomnikami przyrody.                    

Na posiedzeniu w dniu 19 lutego Komisja zapoznała się z informacją nt. realizacji Miejsko – 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 r. 

Analizowano utrzymanie porządku na terenie Miasta i Gminy Mordy. Dyskutowano na temat 

działań zmierzających do poprawy porządku i estetyki Miasta i Gminy Mordy,                                               

z uwzględnieniem trwających inwestycji drogowych oraz podłączeniem sieci gazowej. 

Wszystkie projekty uchwał, które będą procedowane na dzisiejszej sesji zostały zaopiniowane 
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pozytywnie. Wybrano Wiceprzewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Porządku 

Publicznego, którym został Radny Adam Marczuk. 

2. Komisja Finansów, Budżetu oraz Spraw Gospodarczych – Przewodniczący Komisji 

Mirosław Romanowski poinformował, że w dniu 25 stycznia 2021 r. odbyło się posiedzenie 

Komisji Finansów i Budżetu oraz Spraw Gospodarczych, podczas którego Komisja opracowała 

plan pracy Komisji na 2021 r . Ponadto Członkowie Komisji zapoznali się z informacją na temat 

oświetlenia Miasta i Gminy Mordy oraz informacją o wykonanych inwestycjach w 2020 r.                      

W dniu 17 lutego 2021 r. Komisja odbyła posiedzenie zgodnie z planem pracy. Przedmiotem 

posiedzenia był temat dotyczący gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Mordy                           

w 2020 r. Członkowie Komisji zapoznali się również z informacją o stanie mienia Miasta                        

i Gminy Mordy. Ponadto Komisja Finansów i Budżetu oraz Spraw Gospodarczych analizowała 

i pozytywnie zaopiniowała uchwały będące w porządku obrad dzisiejszej sesji. W sprawach 

różnych Członkowie Komisji zapoznali się z pismem Nadleśnictwa Siedlce w sprawie 

ustanowienia pomników przyrody. Komisja wybrała Wiceprzewodniczącego, którym został 

Radny Gustaw Dmowski.  

3. Komisja Rewizyjna - Przewodniczący Dariusz Kołtuniak poinformował, że w dniu                   

25 stycznia odbyło się posiedzenie, na którym Komisja opracowała plan pracy na 2021 r. oraz 

analizowała wydatki, koszty oraz składki na Lokalną Grupę Działania Ziemi Siedleckiej.                    

W sprawach bieżących Komisja opiniowała projekty uchwał. Członkowie Komisji zwrócili się 

z prośbą do UMiG w Mordach o przygotowanie szczegółowych informacji dotyczących 

miejsca lokalizacji dębów, które mają być ustanowione jako pomniki przyrody. Na posiedzeniu                        

w miesiącu lutym Komisja otrzymała informacje w przedmiotowym temacie oraz zajęła 

pozytywne stanowisko w sprawie. W dniu 18 lutego odbyło się drugie posiedzenie Komisji 

Rewizyjnej, podczas którego Komisja zapoznała się z informacją na temat realizacji zadań                  

z Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                

w 2020 r. Ponadto Komisja opiniowała projekty uchwał. Przy analizowaniu projektu uchwały 

budżetowej, Członkowie Komisji dyskutowali na temat Spółek Wodnych. W sprawach różnych 

Komisja wybrała Wiceprzewodniczącego, którym został Radny Andrzej Ostojski. 

4. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – Przewodnicząca Anna Stańska poinformowała, że 

w dniu 15 grudnia 2020 r. do Rady Miejskiej w Mordach wpłynęła petycja Pani Izabelli 

Konarzewskiej w przedmiocie podjęcia uchwały w zakresie równego traktowania ludzi przez 

władze publiczne w życiu politycznym, społecznym oraz uzyskanie gwarancji od producentów 

szczepionek na COVID-19, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są przyjąć                         

i ponieść wszelkie koszty prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów 

poszczepiennych. Komisja na posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2021 r., po zapoznaniu się                        

z treścią petycji, postanowiła nie uwzględnić przedmiotowej petycji. Do zadań gminy nie 

należy prowadzenie negocjacji z producentem szczepionek. Miasto i Gmina Mordy jako 

jednostka samorządu terytorialnego zapewnia równe traktowanie wszystkich ludzi                                   

i  przeciwdziała dyskryminacji ludzi z jakiegokolwiek powodu. 

 

(W związku z nieobecnością Przewodniczącej Anny Stańskiej, posiedzenie Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji w dniu 09 lutego 2021 r. poprowadził wyznaczony przez Przewodniczącą, 

Radny Jarosław Gmitrzuk. Informacja od protokolanta). 

 

Radny Jarosław Gmitrzuk poinformował, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji odbyła 

posiedzenie w dniu 09 lutego 2021 r., podczas którego rozpatrzyła dwie petycje.                       

Pierwsza -„Alarm. STOP zabójczemu GMO-STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE”- 

dotyczyła podjęcia przez Radę Miasta i Gminy Mordy działań dążących do przeciwstawienia 

się szczepieniom szczepionkami przeciwko COVID-19. Po zapoznaniu się z petycją Komisja 

zajęła negatywne stanowisko w sprawie, co do możliwości uwzględnienia petycji. 



4 
 

Przedmiotem drugiej petycji było” Uchylenie uchwały – deklaracji Rady Miasta i Gminy 

Mordy z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie powstrzymania ideologii LGBT przez wspólnotę 

samorządową.” Po analizie przedmiotowej petycji Komisja wyraziła negatywne stanowisko,                   

co do możliwości uwzględnienia petycji. Składając deklarację z dnia 29 marca 2019 r.                    

w sprawie powstrzymania ideologii LGBT Rada Miejska w Mordach skorzystała z prawa 

wyrażenia poglądu, zawierającego stanowisko w określonej sprawie, ogólnospołecznej                             

i związanej z zadaniami własnymi Miasta i Gminy Mordy. 

 

 

Ad.. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 

a) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy                 

na lata 2021-2035 

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały                             

Nr XXVII/196/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie 

wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata  

2021 - 2035. Poinformowała również, że przedmiotowa uchwała została wprowadzona                     

w dniu dzisiejszym do porządku obrad, ale była opiniowana na posiedzeniach poszczególnych 

Komisji. 

Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodnicząca Rady poddała go pod głosowanie. 

Poinformowała, że uchwała została przyjęta 14 głosami – za, przy braku głosów przeciwnych 

i 1 głosie wstrzymującym się. Uchwała w załączeniu. 

 

b) zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2021 rok 

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały                             

Nr XXVII/197/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie zmian                    

w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2021 rok. 

Skarbnik Lidia Lipińska poinformowała o zmianach w budżecie.  

Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodnicząca Rady poddała go pod głosowanie. 

Poinformowała, że uchwała została przyjęta 15 głosami – za, przy braku głosów przeciwnych 

i braku głosów wstrzymujących się (jednogłośnie). Uchwała w załączeniu. 

 

c) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mordach na 2021 rok 

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały                            

Nr XXVII/198/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie 

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mordach na 2021 rok. 

Poinformowała również o zmianie w załączniku do projektu uchwały.  

Wobec braku innych uwag do projektu uchwały Przewodnicząca Rady poddała go pod 

głosowanie. Poinformowała, że uchwała została przyjęta 15 głosami – za, przy braku głosów 

przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się (jednogłośnie). Uchwała w załączeniu. 

 

d) przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Mordach na 2021 rok 

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały                              

Nr XXVII/199/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia 

planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Mordach na 2021 rok. 

Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodnicząca Rady poddała go pod głosowanie. 

Poinformowała, że uchwała została przyjęta 15 głosami – za, przy braku głosów przeciwnych 

i braku głosów wstrzymujących się (jednogłośnie). Uchwała w załączeniu. 
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e) zmiany uchwały Nr V/40/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 lutego 2019 r.                     

w sprawie zarządzenia na terenie Miasta i Gminy Mordy poboru podatków:                              

od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia wysokości 

wynagrodzenia za inkaso 

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały                             

Nr XXVII/200/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie                                        

zmiany uchwały Nr V/40/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 lutego 2019 r.  w sprawie 

zarządzenia na terenie Miasta i Gminy Mordy poboru podatków: od nieruchomości, rolnego                 

i leśnego w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodnicząca Rady poddała go pod głosowanie. 

Poinformowała, że uchwała została przyjęta 15 głosami – za, przy braku głosów przeciwnych                 

i braku głosów wstrzymujących się (jednogłośnie). Uchwała w załączeniu. 

 

f) w sprawie rozpatrzenia petycji                              

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały                             

Nr XXVII/201/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia 

petycji. 

Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodnicząca Rady poddała go pod głosowanie. 

Poinformowała, że uchwała została przyjęta 13 głosami – za, przy braku głosów przeciwnych 

i 2 głosach wstrzymujących się. Uchwała w załączeniu. 

 

g) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siedleckiemu w realizacji zadania                          

pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3638W w m. Krzymosze”. 

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały                          

Nr XXVII/202/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Powiatowi Siedleckiemu w realizacji zadania pn. „Budowa chodnika                     

w ciągu drogi powiatowej nr 3638W w m. Krzymosze”. 

Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodnicząca Rady poddała go pod głosowanie. 

Poinformowała, że uchwała została przyjęta 14 głosami – za, przy braku głosów przeciwnych 

i 1 głosie wstrzymującym się. Uchwała w załączeniu. 

 

h) w sprawie rozpatrzenia petycji  

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały                              

Nr XXVII/203/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia 

petycji. 

Wiceprzewodniczący Rady Gustaw Dmowski poinformował, że nie otrzymał                             

petycji, które były rozpatrywane na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Poprosił, 

aby petycje, które wpływają do rozpatrzenia, były przekazywane do wszystkich Radnych. 

Wiceprzewodniczący Rady podniósł również temat braku dyskusji na sesji na temat szczepień 

przeciwko COVID-19. 

Radny Dariusz Kołtuniak poinformował, że Komisja Rewizyjna dyskutowała nad projektami 

uchwał w sprawie rozpatrzenia petycji, ale Członkowie Komisji nie otrzymali petycji tylko 

same projekty uchwał, na minutę przed posiedzeniem Komisji. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Przewodniczący wszystkich Komisji otrzymali 

treść petycji.  

Radny Dariusz Kołtuniak wniósł o zniesienie z porządku obrad dwóch uchwał w sprawie 

rozpatrzenia petycji. O opinię w tym temacie zwrócił się do Radcy Prawnego Mec. Marii 

Romańczuk. 

Radca Prawny Mec. Maria Romańczuk poinformowała, że na rozpatrzenie petycji Rada ma 

trzy miesiące. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zajęła stanowisko w przedmiotowym 
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temacie, ale jeżeli został zgłoszony wniosek formalny o zdjęcie uchwał z porządku obrad,                        

to należy go przegłosować.  

 

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska zarządziła 10 minutową przerwę. 

Po przerwie Przewodnicząca Rady wznowiła obrady oraz stwierdziła quorum - obecnych                 

14 Radnych.  

 

Radna Barbara Hawryluk poinformowała, że w pełni przypisuje zgodę na słowa, które 

wypowiedział  Pan Dmowski, jak również Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. „Nie można 

głosować i zabierać głosu na tematy, z którymi człowiek się nie zapoznał”. Radna zadała 

również pytanie czy w petycji z dnia 11 stycznia widnieje podmiot, od którego została przesłana 

petycja, ponieważ nie został on wskazany. 

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska poinformowała, że petycja wpłynęła od osoby 

indywidualnej. 

Radca Prawny Mec. Maria Romańczuk poinformowała, że Radny złożył wniosek formalny 

o zdjęcie uchwał z porządku obrad, który należy przegłosować. Poinformowała również, że                 

na ważność uchwały nie ma wpływu fakt, że nie został podany podmiot, od którego wpłynęła 

petycja. W uzasadnieniu uchwały, przed przegłosowaniem, można dodać podmiot wnoszący 

petycję. Nie jest to jednak podstawą do stwierdzenia, że uchwała jest nieważna. 

Radna Barbara Hawryluk poinformowała, „że są sprzeczności, a przepisy chyba tak mocno 

się nie zmieniły”. Poinformowała również, że w dniu 29 maja 2020 r. na sesji była rozpatrywana 

petycja, która została pozostawiona bez rozpatrzenia, ponieważ nie spełniała wymogów 

formalnych, tj. nie zawierała siedziby podmiotu wnoszącego petycję, nie wskazywała osoby 

reprezentującej podmiot wnoszący petycję, oraz nie wskazywała siedziby wnoszącego petycję.   

Radca Prawny Mec. Maria Romańczuk poinformowała, że była to zupełnie inna sytuacja, 

ponieważ w/w petycja, nie zawierała danych osób wnoszących.     

Radna Barbara Hawryluk zadała pytanie, jak ma rozumieć to, że dostała petycję bez 

informacji o podmiocie wnoszącym. Radna zwróciła się również do Przewodniczącej Rady, 

„aby wpłynęła na taką sytuację, żeby dokumenty nie były dostarczane ani na komisję, ani na 

sesję na 5 minut przed rozpoczęciem”. Poinformowała również, że mamy Statut, w którym 

mamy wyszczególnione terminy. Niektóre pozycje trzeba przeanalizować, wrócić do innych 

materiałów, poszukać, zapoznać się z rozporządzeniami, „a nie przeczyta się i jest głosowanie, 

a wiemy jak jest głosowanie”. Dodała również, że jeżeli uchwały nie zostaną zdjęte z porządku 

obrad i będą głosowane, Radna nie weźmie udziału w takim głosowaniu mimo tego, że będzie 

obecna na sali.   

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska poinformowała, że Przewodniczący Komisji 

dostali petycje, a Radni otrzymali projekty uchwał, do których nikt, na posiedzeniu 

poszczególnych Komisji, nie zgłaszał uwag. Poinformowała również, że przed głosowaniem 

każdej uchwały zadaje pytanie „czy są pytania do projektu uchwały”. Jest to moment, kiedy 

można nanieść poprawki czy zgłosić uwagi do projektu uchwały. 

Burmistrz Jan Ługowski poinformował, że na sesji zawsze jest przekazywana informacja                 

o tym, że wpłynęła petycja, z której treścią można się zapoznać. Rada ma prawo podjąć każdą 

decyzję, a Radny ma prawo zachować się tak, jak uważa.  

Radna Barbara Hawryluk – stwierdziła: „Panie Burmistrzu wiem, że to się tyczyło do mnie, 

ale chcę Panu powiedzieć, że to nie jest tak, jak Pan mówi. Jeżeli głosuję nad czymś, jeżeli 

społeczeństwo mnie wybrało, to nie mogę patrzeć tyko ja, bo to ja jestem najważniejsza”. 

Burmistrz Jan Ługowski poinformował, że jego wypowiedź nie dotyczyła bezpośrednio 

Radnej . 

Radca Prawny Mec. Maria Romańczuk poinformowała, że treść petycji zamieszczana jest 

na stronie BIP i każdy mieszkaniec, każdy Radny ma możliwość zapoznać się z treścią petycji. 
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Radny Dariusz Kołtuniak  poinformował, że z tego wynika, że to Przewodniczący Komisji 

są winni, że materiały nie dotarły w komplecie na Komisje. Radny zwrócił się z pytaniem do 

Pani Mecenas czy my, jako samorząd lokalny, na  każdą petycję musimy odpowiadać w formie 

uchwały. 

Radca Prawny Mec. Maria Romańczuk udzieliła informacji, że tak. W sprawie petycji jest 

odrębna ustawa, która mówi o terminie i sposobie rozpatrzenia petycji. Termin jest to 3 miesiące 

od daty wpływu, a sposób rozpatrzenia w formie uchwały. Jest to ustawa z dnia                                        

11 lipca 2014 r. o petycjach i na jej podstawie procedujemy wszystkie petycje. 

 

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska poddała pod głosowanie wniosek formalny 

złożony przez Radnego Dariusza Kołtuniaka w sprawie zdjęcia z porządku obrad pkt „i” oraz 

„h”, który został przyjęty 7 głosami – za,  przy 6 głosach przeciwnych i 2 głosach 

wstrzymujących się. 

  

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska zarządziła 5 minutową przerwę. 

Po przerwie Przewodnicząca Rady wznowiła obrady sesji oraz stwierdziła quorum – obecnych 

15 Radnych. 

 

Ad. 7. Sprawy różne. 

 

1. Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska przypomniała o obowiązku złożenia 

oświadczeń majątkowych do końca kwietnia 2021 r. 

2. Radna Barbara Hawryluk na ręce Pana Burmistrza złożyła podziękowania za pochylenie 

się nad sprawą rozbiórki przystanku w miejscowości Głuchów oraz złożyła wniosek                            

o ujęcie w planie wydatków na 2021 r., na najbliższej sesji Rady, zakupu i montażu wiaty 

przystankowej w miejscowości Głuchów. Radna Barbara Hawryluk podniosła również temat 

naprawy zegara na placu w centrum miasta. Radna zadała pytania:- na jakim etapie są prace 

związane ze zmianą miejscowych planów zagospodarowania, - jaki jest skład osobowy Zarządu 

powołanej Gminnej Spółki Komunalnej oraz dotyczące samochodu strażackiego dla  OSP Stok 

Ruski, dlaczego samochód ten nie został wyznaczony do przewozu osób chorych i dlaczego od 

kilku miesięcy stoi na placu przed byłym gimnazjum. 

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska udzieliła odpowiedzi, że w tej chwili jesteśmy 

na etapie stawiania przystanków w miejscowości Wyczółki. Montaż przystanku wymaga 

wyrażenia zgody przez właściciela działki, która znajduje się przy pasie drogowym. Nie 

wiadomo czy taką zgodę pozyskamy do kolejnej sesji. Poinformowała również, że jeżeli chodzi 

o zegar został już zamówiony mechanizm, który pozwoli na wykonanie prac związanych                      

z jego naprawą. 

Burmistrz Jan Ługowski udzielił odpowiedzi, że zgodnie z kodeksem spółek handlowych,                

w postępowaniu przeprowadzonym przez Radę Nadzorczą, został wyłoniony Zarząd. Radę 

Nadzorczą wyłonił właściciel spółki – Burmistrz Miasta i Gminy Mordy. W Radzie Nadzorczej 

zasiadają 3 osoby. Prezesem jest Pani Gmitrzuk Magdalena. Na chwilę obecną jest to spółka               

w organizacji i wszystkie sprawy, które są związane z prowadzeniem spółki, jak również                                            

z prowadzeniem postępowań przetargowych, prowadzi Pani Gmitrzuk. Burmistrz 

poinformował również, że jeżeli chodzi o plan zagospodarowania jest aneksowana umowa. 

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska udzieliła odpowiedzi, że w związku                                  

z COVID-19 wszystkie procedury związane z zagospodarowaniem przestrzennym zostały 

przedłużone do czerwca. 

Burmistrz Jan Ługowski udzielił odpowiedzi dotyczącej samochodu strażackiego -                             

w związku z rezygnacją osób, które miały uprawnienia do prowadzenia samochodu 

strażackiego, został on zwrócony do Urzędu Miasta i Gminy w Mordach.  
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3. Radny Dariusz Kołtuniak na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu złożył podziękowania 

za pomoc przy odśnieżaniu dróg powiatowych w okresie zimowym. Radny podziękował 

również wszystkim mieszkańcom, którzy przyczynili się i wspomogli samorząd gminny przy 

odśnieżaniu. Do podziękowań przyłączyła się Przewodnicząca Rady.  

 

Ad. 8. Zakończenie obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Mordach. 

 

Wobec wyczerpania porządku Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska zamknęła obrady 

XXVII sesji Rady Miejskiej w Mordach. 

 

 

 

 

 

Protokołowała:                                                                   Przewodnicząca Rady Miejskiej  

Aneta Stefaniuk /-/ Katarzyna Kotowsks 


